
Hej!  
Skoldagen börjar kl 8.15 

Det är viktigt att ni frånvaroanmäler elever innan kl 8 om morgnarna, så att vi vet vilka vi ska ha närvarande 
när vi samlar ihop barnen på morgonen. Det är också viktigt att man är i tid vid övre skolgården (mellan 
matsalshuet och idrottssalen) så att vi kan starta vid 8.15, som det är nu så tar det onödigt lång tid innan vi 
kan gå på morgonen. Kom i tid, tack! 

Sista chansen att boka in ett välkomstsamtal 
Tack för alla fina samtal, det har varit ett genuint nöje att prata med er alla om era fina barn! Under den här 
veckan kommer jag att hålla de sista välkomstsamtalen. Från skolans sida önskar vi att man håller dylika 
samtal tillsammans med bägge vårdnadshavarna, i mån av möjlighet. Samtalen är obligatoriska, och de som 
inte anmält sig än behöver göra det så snabbt som möjligt via Schoolsoft, tack! 

Ingen inneidrott på torsdag! 
Vi kommer att ha en utrymningsövning på torsdag, och kommer därför inte att ha idrott utan kommer istället 
att ha lektion i vårt egna klassrum det klockslaget.  

Trevlig vecka! 
Linnea och Emma




Fredagen den 25.9 kommer Gripsholmsskolan delta i 
Skoljoggen. Vi kommer att springa i Hjorthagen. Under 
rådande omständigheter ber vi om ett evenemang 
utan publik! Vi ber därför föräldrar och släktingar att 

stanna hemma under årets upplaga av Skoljoggen. 
Tack! 

Varje år deltar runt 500 000 barn och unga på Skoljoggen. Skoljoggen är Sveriges 
största motionslopp för barn och unga och arrangeras varje höst i skolorna runt om 
i landet. Eleverna deltar på sina villkor. Springer, lunkar, joggar eller går – det 
väljer de själva.  

Skoljoggen är ingen tävling. Det är en manifestation för rörelseglädje och rörelse för 
alla! 

Springslanten 

I samband med Skoljoggen samlas en frivillig Springslant in bland deltagare, 
skolpersonal och föräldrar. Under 2017–2021 samlas Springslanten in till den 
ideella organisationen Clowner utan Gränser. 
Clowner utan Gränser arbetar för att sprida skratt, hopp och drömmar till barn som 
lever i extrem utsatthet. Varje år skickar Clowner utan Gränser professionella och 
erfarna clowner, cirkusartister och musiker till världens värst drabbade platser för 
att frigöra livskraft och stärka självkänslan hos de barn och unga som behöver det 
allra mest. Sedan starten 1996 har Clowner utan Gränsers artister mött och skrattat 
med över en och en halv miljon barn världen över. Det är klassläraren som tar emot 
eventuella donationer i varje klass.

🌾🐆🍂📏👟



     V.39
Fsk Leoparderna på Gripsholmsskolan

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 –  
9.00

Samling på stora skolgården utanför 
matsalen kl 8.15, gemensam promenad 

med Emma upp till Campus

Samling på stora skolgården utanför 
gympasalen, kom gärna ombytt. 

Omklädningsrummen öppnas 8.10

Samling på stora skolgården utanför 
matsalen kl 8.15, gemensam 
promenad med Emma upp till 

Campus

Samling på stora skolgården utanför 
matsalen kl 8.15, gemensam 
promenad med Emma upp till 

Campus

Samling på stora skolgården utanför 
matsalen kl 8.15, gemensam promenad 

med Emma upp till Campus

Svenska 📚  
Genomgång av 

veckan 

Idrott 🎾  
Inne 

Kasta och fånga

Matematik 🧮  
Geometriska 

figurer 
s. 16

Matematik 🧮  
Linjal 
s. 17

Kom 
färdigombytta 

Idrott 👟  
Ute 

Skoljoggen
9.00 – 
9.30  R          A       S             T
9.30 – 
10.15

Idrott 
Ute 👟  

Doppboll

Matematik 🧮  
Geometriska 

figurer 
s. 14–15

Svenska 📚  
Bornholm  

Sammansatta 
ord

Svenska 📚  
Sammansatta ord 

Trulle 
s. 21

10.15 –
11.00

L U N C H  +  R A S T

11.15 –  
12.00

Matematik 🧮  
Geometriska 

figurer 
s. 13–14

Svenska 📚  
Sammansatta 

ord 

Svenska 📚  
Trulle 

Berättelser 
s. 12

Idrott 🎾  

Ute 👟  
Trekanstvarvet

Matematik 🧮  
Linjal 
s. 17

12.00 –  
12.30 NO 🌱 

Årstidshjul 

NO 🌱 

Årstider 
och månader 

Svenska 📚  
Fredagsmys

12.45 – 
13.00 Bild 🎨  

Leopardmasker/ 
Vik en ask

Musik 🎼  
Så ska det låta

13.15

Läxor och veckans ”Kom-ihåg”

Frukt Frukt 
Idrottsombyte 

inne + 
handduk

Frukt Frukt 
Varma och 

oömma kläder 
som tål lek ute

Frukt 
Oömma kläder 
som man kan 

springa i 
Skoljoggen- 
peng med



 

Innebandyns Bollskola  
säsongen 2020/2021 

För killar/tjejer i årskullarna -14 (och -15). 

 

Söndagen den 4 oktober 10:30 startar IFK Mariefreds 
innebandysektions bollskola inom i Hammarens Sporthall.  

Därefter är Hammaren bokad söndagar 10.30-11.45. 

Förutsättningarna för regelbunden bollek under säsongen är att det 
finns föräldrar som kan ta hand om träningarna!  
IB-Sektionen hjälper till att start upp detta och finns sedan i 
bakgrunden och stöttar.  

Ta med innebandyklubba, skyddsglasögon och vattenflaska! 
Det finns klubbor/glasögon att låna för att prova på.  
Sunt aktuellt coronaförnuft ska följas. 

 
Kostnad: Endast medlemskap i IFK Mariefred.  
Ingen föranmälan behövs. Säsongen är från oktober till mars. 

Se mer på https://www.laget.se/IFK_Mariefred_IB_bollskolan 

Vid frågor ring/maila Annelie Lundell 076-722 21 43 
annelie.lundell@live.se 


